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De leesclub aan het einde van de wereld Sophie Green
2019-02-12 Vijf vrouwen in de Australische outback
starten een leesclub. Maandelijks overbruggen ze de
onmetelijke afstanden die hen scheiden. Daarmee onstaan
vriendschappen die hun levens zullen veranderen. Echte
vriendschap laat zich niet tegenhouden door een paar
honderd kilometer afstand, bewijzen de vijf vrouwen in
‘De leesclub aan het einde van de wereld’ van Sophie
Green. In de Australische outback wordt het leven
beheerst door twee seizoenen: de maanden waarin het
regent en de maanden waarin de droogte heerst. Het
bestaan op de uitgestrekte boerderijen is hard, en
geïsoleerd. Het is 1978, en er bestaan nog geen mobiele
telefoons of internet. De bewoners van deze weidse maar
onverzoenlijke wereld zijn op zichzelf aangewezen. Sybil
ziet hoe haar schoondochter Kate worstelt met de
eenzaamheid, en samen met haar oudste vriendin Rita
smeedt ze een plan: een leesclub. De Amerikaanse Della,
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die op een naburige boerderij werkt, en Sallyanne, die
in het stadje ‘verderop’ – ruim een uur rijden – woont,
maken de groep compleet. Twee keer per jaar overbruggen
vijf vrouwen de immense afstanden die hen scheiden om
samen een boek te bespreken – en daarmee ontstaan
vriendschappen die hun levens zullen veranderen. ‘Het
ideale boek om mee op de bank te kruipen voor een fijne
avond thuis.’ Hello ‘Een heerlijk en warm verhaal,
ontzettend sfeervol geschreven.’ Sunday Mirror
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe
aan iets nieuws: ze heeft een vaste maar saaie relatie
en een baan die haar geen voldoening meer geeft.
Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de
recente ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster
Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen
krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor
architect Eve: ze mag op Washington Island aan de slag
met een grote klus, een welkome afwisseling van haar
ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te
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kunnen verliezen, maar ontdekt al snel onverwachte en
gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere
gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De
waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij
verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar
ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had verkocht.
The Australian & New Zealand Grapegrower & Winemaker
2003
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een
expert in bruiloften... Die van anderen! Als
weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs
zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende
blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies
dat laatste wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te
gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in de steek
gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer ze
terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde,
Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze
ineens niet meer zo goed waarom ze de liefde heeft
afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon. Daar
heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en heeft
problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een
droom terug in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor
dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe
vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart wil
veroveren!
Het Allergie formularium M.H.J. Vaessen 2009
Polaris Sportsman 600, 700, & 800 Penton Staff
2000-05-24 Sportsman 600 (2003-2005); Sportsman 700
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(2002-2006); Sportsman 700 EFI (2004-2007); Sportsman
700 EFI X2 (2008); Sportsman MV7 (2005-2006), Sportsman
800 EFI (2005-2010), Sportsman 800 EFI X2 (2007-2009).
Sportsman 800 EFI Touring (2008-2009)
Insluiper Tania Carver 2012-09-13 Suzanne ontwaakt uit
een nachtmerrie over een insluiper. Dan vindt ze een
polaroid waarop zij zelf staat afgebeeld, slapend. Onder
aan de foto staat geschreven: “ik waak over je” Suzanne
Perry heeft een ijzingwekkende nachtmerrie: iemand staat
in haar slaapkamer en slaat haar gade terwijl zij er
niet in slaagt ook maar een spier te bewegen. Ze wordt
wakker, opgelucht dat het allemaal een droom was, opent
de gordijnen en ziet op de binnenkant van het raam een
polaroid geplakt. Op de foto staat zijzelf afgebeeld,
slapend, met het shirt aan dat ze nú draagt. Onder aan
de foto staat geschreven: "ik waak over je". Haar
nachtmerrie is niet voorbij. Hij is pas net begonnen...
Insluiper is een verslavende thriller over een
seriemoordenaar die het leven van zijn vrouwelijke
slachtoffers 'overneemt' en over de zeer toegewijde
rechercheur Phil Brennan en zijn vrouw, de briljante
profielschetser Marina Esposito.
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars
2016-09-20 “Een van de beste thrillers die ik gelezen
heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf
het begin in de ban houden. Het is de auteur
ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet
wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2
in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is
boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch
middel wordt gestolen uit een biocontainment
laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om
miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale
jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat
is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de
FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft
gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe
president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij
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haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting
volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de
president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar
kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol
stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De
presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld
hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot
overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke
Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood
zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke
doelwit van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen.
Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des
oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan
stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke
thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het
drastische internationale toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek
#2 in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks
die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de
Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
American Book Publishing Record 2003
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De
bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter
de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot
verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven
in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen
dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke
periode, inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar
een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te
voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan
logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft
bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet,
gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op
haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is
opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee
dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij
voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere
vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa een
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tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo
verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River
ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby
McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen vinden.
Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en
hij moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn,
en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder
zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze
eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat
beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar
oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als
helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de
derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg
geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan
de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen
en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel
weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets
of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby
elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de
laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden
moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen
nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om
zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder
zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde
hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in
Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit
was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz
durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de
hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en
Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet
bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet
zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar
voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent dat
hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit
onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van
het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen
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Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? EEN
ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de
kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een
doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze
intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de
aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger
niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt
hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze
boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
Robin van Persie Andy Lloyd-Williams 2012-11-28 Voordat
Robin Van Persie zijn overstap maakte naar Manchester
United was hij jarenlang de gevreesde centrumspits en de
aanvoerder van Arsenal. In zijn laatste jaar bij de club
van Arsène Wenger werd hij zelfs uitverkozen tot beste
speler in de Engelse Premier League. Van Persie groeide
op in Rotterdam. Zijn ouders vonden kunst belangrijker
dan sport, maar Robin speelde vooral graag buiten:
voetballen op de pleintjes van Kralingen. Op vierjarige
leeftijd ging hij spelen bij Excelsior, op zijn
zestiende vertrok hij naar Feyenoord. Van Persie maakte
zijn debuut in de Eredivisie in 2002. Hij werd
uitgeroepen tot talent van het jaar en won met Feyenoord
de finale van de UEFA Cup. De Engelse sportjournalist
Andy Lloyd-Williams vertelt het verhaal van een van de
meest fascinerende voetballers van onze tijd. Ook
verkrijgbaar in: var
bol_pml={"id":"bol_1400245929285","secure":false,"baseUr
l":"partnerprogramma.bol.com","urlPrefix":"http://aai.bo
l.com/openapi/services/aai/","productId":"productid=9200
000010110521&","site_id":"27864","target":true,"rating":
true,"price":true,"link_name":"Persie
ebook","link_subid":"","image_size":false,"image_positio
n":"left","width":"250","cols":"1","background_color":"#
FFFFFF","text_color":"#CB0100","link_color":"#0000FF","b
order_color":"#FFFFFF","letter_type":"verdana","letter_s
ize":"11"};
Books in Print 1991
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op
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enkele dagen tijd twee mannen in hun woning door een
inbreker neergeslagen: een boekenverzamelaar met een
zwaar boek, een kunsthandelaar met een bronzen
kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding;
telkens verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur
Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een
verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische figuur
werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te
maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken
gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar anders over. En
dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent,
waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en
het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van
ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke,
mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een
koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur
Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen
dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn
tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in
het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong
meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor
of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende
serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
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Het gebit der vinvoetige zoogdieren (Pinnipedia)
Cornelis de Gavere 1864
Polaris Ed Scott 2004
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in
de Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de
Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een
onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan
ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op
omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar
stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte,
heeft ze over aandacht van de planterszonen van het
eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig
koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet.
Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en
het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de
jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken
van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker
van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de
mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardensserie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar
heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series
De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied
van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren
van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw
van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een
wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over de te
vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze
lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te
kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman
in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend
door het leven zelf en probeert in het dorp de rust
terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt,
maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan
zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer
‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Revival of the 2-stroke Engine and Studying Flex Fuel
Engines Jay Meldrum 2017-02-28 This collection is a
resource for studying the history of the evolving
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technologies that have contributed to snowmobiles
becoming cleaner and quieter machines. Papers address
design for a snowmobile using the EPA test procedure and
standard for off-road vehicles. Innovative technology
solutions include: Engine Design: improving the twostroke, gas direct injection (GDI) engine Applications
of new muffler designs and a catalytic converter Solving
flex-fuel design and engine power problems The SAE
International Clean Snowmobile Challenge (CSC) program
is an engineering design competition. The program
provides undergraduate and graduate students the
opportunity to enhance their engineering design and
project management skills by reengineering a snowmobile
to reduce emissions and noise. The competition includes
internal combustion engine categories that address both
gasoline and diesel, as well as the zero emissions
category in which range and draw bar performance are
measured. The goal of the competition is designing a
cleaner and quieter snowmobile. The competitors'
modified snowmobiles are also expected to be costeffective and comfortable for the operator to drive.
Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar 2021-04-20
Japan streeft naar een nieuw tijdperk, maar worstelt met
het verleden. Japan-kenner Freek Vossenaar beschrijft
het conflict van dit gesloten land tussen traditionele
isolatie en moderne openheid. 'Een nieuw Japans
tijdperk' is aangebroken, verklaarde de Japanse premier
Shinzo Abe tijdens de slotceremonie van de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro. En om te onderstrepen dat de
tijden in zijn land serieus waren veranderd, had hij
zich verkleed als Super Mario, de wereldbekende
Nintendo-figuur. Door de pandemie wijzigden de plannen.
Nu gaan de Spelen wel door, maar zonder buitenlands
publiek dat het nieuwe Japan kan bewonderen. Hoe groot
is de teleurstelling? En is er werkelijk een zelfbewust
en trots Japan opgestaan dat de buitenwereld omarmt?
Japankenner Freek Vossenaar ging op onderzoek uit. Van
de vrouwelijke sushichefs en de manga helden tot de
sumoworstelaars en de huwelijksmakelaars tot de campagne
om de Olympische Spelen binnen te halen: hij zag veel
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obstakels en onzekerheid om de toekomst zorgeloos te
kunnen omarmen. De gevierde harmonie en de bewonderde
tradities, ooit bindende krachten, zetten nu een rem op
de ontwikkelingen. Moeizame relaties met de buurlanden,
vergrijzing, de omgang met rampen als in Fukushima, de
ondergeschikte positie van de vrouw, uitdijende steden
in een land dat krimpt - in zijn fascinerende verhaal
laat Vossenaar zien dat het Japanse verleden zich niet
snel laat verjagen.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een
mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag
op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar
verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt
vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar
krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam en
wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het
kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een
plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak
ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht
krijgt van een onconventionele detective die zich
ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de
hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
The Legend of Polaris Jeffrey L. Rodengen 2003 "The
Legend of Polaris" recounts the remarkable saga of the
company that invented the snowmobile. After becoming the
number one manufacturer of snowmobiles, Polaris went on
to create the first automatic transmission ATV; a line
of stable, reliable personal water craft; a sport-boat
line; and Victory, the company's celebrated motorcycles.
Special Operations Patrol Vehicles Leigh Neville
2011-09-20 The patrol vehicles used by Special
Operations Forces in Afghanistan and Iraq vary quite
dramatically between the theatres as well as amongst the
Coalition members, and have been developed and upgraded
to meet the demands of the deployment. Covering all the
major Coalition nations, Leigh Neville continues his
look at the elite forces deployed in Operations Enduring
Freedom and Iraqi Freedom, with this analysis of their
vehicles. Tracing the evolution of the vehicle types,
from their historical precedents, through their designs
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to their operational developments, he discusses their
advantages and disadvantages, along with their tactical
employment. From the mine-protected vehicles used to
counter the IED threat in Iraq, the use of Strykers as
armoured raiding platforms by the US Rangers, to the
civilian vehicles adapted for military service by both
Coalition troops and Private Military Contractors in the
regions, this book uses rare in-theatre photographs and
colour artwork to show the variety and inventiveness of
the patrol vehicles being used in combat today.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit
is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn
dochter, die al een tijd geleden hun vaderland
ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee
over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw
leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op,
maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het
verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig
ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met
elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een
beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd.
Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter,
ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is
- voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen
migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van
samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de
familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
The Value Line Investment Survey 2004
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg
wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken
uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait
telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft
een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert
hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al
dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken.
Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team uitzoeken
of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in
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een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt
lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat
het eerst niet geïdentificeerd kan worden, maar zodra
dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het
slachtoffer de reputatie had een onverbeterlijke
vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met
een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit.
Tot hij ontdekt welke reden er achter de gruwelijke
verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat
niemand hem eerst wil geloven.
De walvischvangst, met veele byzonderheden daartoe
betrekkelyk 1784
In zijn naam Sam Christer 2012-05-21 ‘Dominus vobiscum –
de Heer zij met u.’ Dat is het laatste wat zijn
slachtoffers horen... Los Angeles wordt opgeschrikt door
een aantal bizarre moorden, die onmiskenbaar het werk
zijn van een seriemoordenaar. Pas bij de moord op Tamara
Jacobs, die het scenario heeft geschreven voor een film
over de wereldberoemde Lijkwade van Turijn, vindt de
politie een eerste concrete aanwijzing. Tamara hield
haar research voor de controversiële film angstvallig
geheim. Niemand mocht weten hoe de film zou aflopen,
niemand kende het hele script. En ze had uitstekende
bronnen: tot diep in het Vaticaan. De inspecteurs Mitzi
Fallon en Nic Karakandez zoeken in Tamara's filmscript
naar motieven voor de moord. Ze ontdekken dat de laatste
scènes óf nooit zijn geschreven óf spoorloos zijn
verdwenen...
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara
wil gaan genieten van een welverdiende vakantie op
Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de
man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de
dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar
te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te
kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn
heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet
wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China
steekt een onbekend virus de kop op: corona. Eerst
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reageert het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de
gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich
aan, het land stevent af op een lockdown. In die almaar
benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie
moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld
op een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is
gevallen terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling
wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval
te zijn in een lange rij. Een afrekening, een
homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen een
huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk
wat een misdaad is en wat niet. Maar waarom zou een
slachtoffer liegen en waarom worden misdrijven niet
aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is
hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het
hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur
bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo
zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg Jos
Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018
voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger dan
spijt. De jury noemde het een 'tour de force'. Pierreux'
thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het tweede
skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl
Cayson worstelt met zijn besluit over de medische
faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig
gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat
hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets
verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een
vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer
dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de
waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt
iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral
niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade
geheim, maar wanneer Skye haar voor een date koppelt aan
een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is
gek van jaloezie en weigert haar ronduit op date te
laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet
ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de
tijd. En zijn komst zal hun relatie voor altijd
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veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover
Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij
zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt hij zich nog
slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft
behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij
achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te
gaan — op een echte date.
Huid op huid Claire North 2015-08-18 Kepler kan wisselen
van persoon door iemand aan te raken. Meestal beschouwt
hij die geleende lichamen als een hobby, maar soms raakt
hij aan ze gehecht, zoals aan Josephine. Maar dan wordt
zijn geliefde Josephine vermoord, terwijl de moordenaar
het op hém, Kepler, had gemunt. Hij begint aan een
missie om achter de waarheid te komen en Josephines dood
te wreken. Huid op huid is een razend spannende thriller
mét diepgang, verrassend actueel in onze tijd van het
altijd meer en mooier willen, van het beter voordoen dan
je bent. Je wordt meegesleept door heel Europa in de
jacht op de moordenaar. Huid op huid is letterlijk en
figuurlijk grensoverschrijdend ‘Hoog spel in een
halsbrekend tempo. Laat de lezer niet meer los.’ Kirkus
Een rijke traditie / druk 1 Susan Anderson 2015-10-16
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen."
Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door
een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op
losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te
voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een
wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt
Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe
bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn
er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze
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relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
Books in Print Supplement 2002
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01
1830: koning Willem I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse
republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren
ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in
Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert
minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit
rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse
geschiedenis en politiek.
De lente van Kasper Meier Ben Fergusson 2014-04-15
IJzingwekkende thriller over de verwoestingen van de
Tweede Wereldoorlog Tussen de ruïnes van het door de
oorlog verwoeste Berlijn is Kasper Meiers grootste zorg
overleven. Door te ruilen en te handelen op de zwarte
markt probeert hij genoeg eten voor zichzelf en zijn
oude vader bij elkaar te sprokkelen. Dan staat Eva
opeens voor zijn deur. Ze vraagt om hulp bij de
zoektocht naar een Britse soldaat die haar vriendin
zwanger zou hebben gemaakt. Als Kasper zijn medewerking
weigert, dreigt Eva al zijn geheimen te onthullen en
sleurt ze hem mee in een sinistere klopjacht op de
Britse soldaten. Ben Fergusson is schrijver, redacteur
en vertaler. Zijn korte verhaal Berlijn stond op de
shortlist van de Bridport Prize en hij werd door Sarah
Waters geprezen om zijn 'prachtige en nauwkeurige
proza'. Ben Fergusson woont in Londen, maar schreef zijn
debuut De lente van Kasper Meier in Berlijn, waar hij
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vier jaar woonde en werkte.
Clymer Yamaha YZ125-250; WR250Z, 1988-1993 Penton Staff
1994-01-01 With the help of the Clymer Yamaha YZ125-250;
WR250Z, 1988-1993 Repair Manual in your toolbox, you
will be able to maintain, service and repair your Yamaha
YZ125-250 motorcycle built between 1988 and 1993, or
your Yamaha WR250Z motorcycle built between 1991 and
1993 to extend its life for years to come. Clymer
manuals are very well known for their thorough and
comprehensive nature. This manual is loaded with stepby-step procedures along with detailed photography,
exploded views, charts and diagrams to enhance the steps
associated with a service or repair task. This Clymer
manual is organized by subsystem, with procedures
grouped together for specific topics, such as front
suspension, brake system, engine and transmission It
includes color wiring diagrams. The language used in
this Clymer repair manual is targeted toward the novice
mechanic, but is also very valuable for the experienced
mechanic. The service manual by Clymer is an
authoritative piece of DIY literature and should provide
you the confidence you need to get the job done and save
money too.
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De dochter van de President James Patterson 2021-06-07
Met details die alleen een president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.'
**** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis.
Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal
en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar
een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president heeft opgedaan in om
haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn
vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
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